
Konya’da 1974 yılında tüketim ürünleri ticareti alanında ça-
lışmaya başlayan Özbekoğlu İthalat İhracat İnşaat Taahhüt 
ve Mühendislik Ltd. Şti., 1992 yılında endüstriyel ekipmanlar 
sektörüne adım atmıştır. Katı akışkanların işlenmesi, karıştı-
rılması ve nakli konularında, ihtiyaca uygun ürün tespiti ve 
temini yapan Özbekoğlu, faaliyetlerine 2009 yılından beri 
kendi üretim tesislerinde imalat yaparak devam etmektedir. 
2010 yılından itibaren ürünlerini dış pazarlardaki müşterile-
rinin de beğenisine sunmaya başlamıştır. 

Ankara Temelli’de 8 bin 500 metrekaresi kapalı alan olmak 
üzere 18 bin metrekare üzerine kurulu üretim tesisinde faali-
yet göstermektedir. Yaklaşık 45 personel bulunduran firma, 
üretimini teknoloji ağırlıklı olarak bilgisayar destekli tezgah-
lar ve robotlar kullanarak gerçekleştirmektedir. Faydalı mo-
del ve patent belgelerine sahip olan Özbekoğlu, ürünlerinin 
tasarımlarını ve belgelendirilmelerini de yapmaktadır. 

Yurt içi satışlarının çoğu kendi satış ekibi tarafından gerçek-
leştirilmekte, bunun yanı sıra bayi ağını da hızla büyütmek-
tedir. Özbekoğlu’nun ürünleri doğrudan ve dolaylı ihracatlar 
ile halen 40 ülkede kullanılmakta ve müşterilerin beğenisini 
kazanmaktadır. Dünya çapında bir marka olma hedefi doğ-
rultusunda yurtdışı pazarlara açılan firma, Avrupa ve Orta 
Doğu’da oluşturduğu bayi ağı ile ürün ve hizmet kalitesini 
global pazarda ortaya koyma çabasındadır.

Ürünlerinin en yoğun olarak kul-
lanıldığı sektör beton santralleri 
olmakla beraber, malzemenin 
toz/granül olarak taşınmasını ge-
rektiren tüm sektörlere hizmet 
verebilmektedir. Alçı fabrikaları, 
yapı kimyasalı üreten tesisler, as-
falt plentleri gibi örneklerin yanı 
sıra; ilaç, gıda, boya, petrokim-
ya, cam ve benzeri kimyasal toz 
kullanan tüm sektörler faaliyet 
alanımız içinde bulunmaktadır. 
Ürünlerini tasarlarken önceliği, 
dayanıklı ve uzun ömürlü olma-
larından yana belirlemektedir. 
Kullandığı hammaddelerden 
üretim teknolojisine, mühendis-
lik çözümlerinden paketlemeye 
ve kullanıcıya ulaşmasına kadar 
tüm süreçler, ürünlerinin ihtiyaç-
lara optimum cevap verebilecek 
yapıda olmasını sağlamaktadır. 

Özbekoğlu, “Üretimde kalite bizim için bir amaç değil, hayatı-
mızın bir parçasıdır” sloganıyla çalışmalarını yürütmektedir. 
Üretim yeteneklerini sürekli geliştirirken, başta robot tekno-
lojileri olmak üzere bilgisayar destekli üretim makinelerine 
yapmış olduğu yatırımlarla kaliteyi standart hale getirmiştir.

OZB markası ile pazara sunduğu başlıca ürünler; helezon 
konveyörler, filtreler ve aksesuarları, klepeler ve aktüatör-
leri, mikrosviçler, emniyet valfleri, seviye göstergeleri,  hava 
jetleri, yıldız besleyiciler, yükleme körükleri, mikro dozaj 
üniteleri, kapasitif ve mikrodalga nem sensörleri, vibratör-
ler, beton geri dönüşüm sistemi, big bag açma ünitesi ve su 
dozajlama üniteleridir. 
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Özbekoğlu 

Özbekoğlu İthalat İhracat İnşaat 

Taahhüt ve Mühendislik Ltd. 

Şti. that started its commercial 

activities in the field of the trade 

of consumption products in 1974 

in Konya stepped in the industrial 

equipments sector in 1992. 

Özbekoğlu that conducts the 

determination and procurement 

of the products fitting the bill in 

the areas of processing, mixing, 

and shipment of solid fluids has 

continued its operations carrying 

out production at its own 

production premises since 2009. 

It started to present its products 

to its customers on the foreign 

markets as of 2010.
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